Hoofd housekeeping
Voor hotel – restaurant MANNA en Blue zijn wij op zoek naar een meewerkend hoofd housekeeping. Wij zijn een
bedrijf met een perfectionistische mentaliteit en gaan alleen maar voor de hoogste kwaliteit en service. Als
meewerkend hoofd housekeeping zorg je er samen met je team voor dat je de verwachtingen van onze gasten
overtreft.
De werkzaamheden
Als hoofd housekeeping ben je verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau van MANNA en Blue. Je geeft leiding
aan een team van ongeveer 15 medewerkers. Je coördineert en controleert het team housekeeping m.b.t. het
onderhoud van de hotelkamers en de openbare ruimtes. Je bent verantwoordelijk voor de voorraad, het linnen, de
personeelsplanning, opstellen van procedures en houdt je toezicht op voorschriften m.b.t. HACCP, Arbo en
veiligheid. Je bent bereid incidenteel mee te werken in de operatie met het team housekeeping medewerkers. Je
hebt oog voor detail en een liefde voor het schoonmaak vak. Kortom, je bent betrokken bij de gehele dagelijkse
operatie op het gebied van kameronderhoud.
De werkzaamheden verricht je in MANNA en Blue. De housekeeping is een van de afdelingen die aan de basis
staat van het succes van MANNA en Blue.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken betrouwbare en gedreven collega’s die van aanpakken weten en tegelijkertijd zeer precies en
punctueel zijn. Al onze gasten hebben hoge verwachtingen. De housekeeping is hier een zeer belangrijke schakel
in. Kun je goed omgaan met werkdruk en neem je geen genoegen met minder en heb je een zelfmotiverend
vermogen? Kun je goed plannen en organiseren? Ben je representatief en spreek je vloeiend Nederland en
Engels? Heb je enkele jaren ervaring in de schoonmaakbranche als leidinggevende, bij voorkeur de hotellerie?
Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.
Wat vragen wij van jou?
Vanwege het hoge kwaliteitsniveau dat wij onze gasten bieden ervaar jij het als vanzelfsprekend om
iedere dag een top prestatie te leveren. Je bent een kei in het schoonmaken en een persoon die weet wat service
en hospitality is. Begrippen als; flexibiliteit, motivatie, teamspirit, hygiëne en betrouwbaarheid zijn je volledig
eigen. De werktijden variëren van maandag t/m zondag tussen 06:00 uur tot 16:00 uur. Je draait geregeld
wisseldiensten.
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De competenties die behoren bij deze functie zijn:
-

Plannen en organiseren
Leidinggeven
Besluitvaardigheid
Inlevingsvermogen
Stressbestendigheid
Betrouwbaar
Schoon in denken en doen
Flexibiliteit
Fatsoenlijk

Wat bieden wij jou?

Wij vragen best veel van je, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Er gebeurt veel, we ontwikkelen
ons snel. Dat betekent dat jij je ook snel kunt ontwikkelen en ervaring opdoet waar je je leven lang lol
van hebt. De functie zelf is dus zeker uitdagend en je beloning is uitstekend. Maar we bieden meer dan
alleen een goed salaris en een bijzondere werkplek. MANNA en Blue lopen voorop met een uitgebreid
loyaliteitsplan. Denk aan alle scholing en opleidingsmogelijkheden binnen jouw vak, fitnessen op onze
kosten en werken in een leuk en inspirerend team.
Details van de vacature
Afdeling

Housekeeping

Contractvorm

Contract voor bepaalde tijd op basis van 30 uur per week, 4 a
5 werkdagen

Werktijden

Wisselende diensten van maandag tot en met zondag tussen
06:00 uur tot 16:00 uur

Talenkennis

Vloeiend Nederlands en Engels

Rijbewijs

In bezit van rijbewijs B

Salaris

Afhankelijk van leeftijd en werkervaring conform cao

Opleidingseisen

Middelbaar opleidingsniveau

Ervaring

Ervaring in een soortgelijke functie is vereist

Solliciteren

Je sollicitatie (met cv) kun je sturen naar MANNA,
werken@manna-nijmegen.nl t.a.v. Deborah van Kempen. Heb
je nog vragen? Mail die dan ook.
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